
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA/CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA 

 
 

RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS  
2ª PARTE (SOMENTE PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO) 

 
Tendo em vista a divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas, e atendendo à solicitação de 

alguns candidatos que impetraram recursos contra tal resultado, nos moldes estabelecidos no Edital nº 
01/2017, a Comissão Organizadora do concurso divulga o presente resultado. 

 
Teresina (PI), 14 de fevereiro de 2018 

 
Comissão Organizadora do concurso público 

 

 
             LEGENDA 

   

RECURSOS INDEFERIDOS 
RECURSOS DEFERIDOS COM 
ALTERAÇÃO DE GABARITO 

RECURSOS DEFERIDOS 
COM ANULAÇÃO 

 
 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo anulação da questão. Sustenta que  a afirmação de que “A 
oração "sendo professora D. Emerenciana Barbosa" (L.7) exprime um valor temporal simultâneo ao da oração 
principal.” (...) “...não exprime um valor temporal simultâneo ao da oração principal”.  Isso porque, segundo o 
recorrente,  “o verbo encontra-se no gerúndio”. Equivocada a análise do recorrente. Para dirimir qualquer dúvida, 
basta desenvolver a oração: “Nasci só sala do 3º ano, quando era professora D. Emerenciana Barbosa”.  O fato do 
verbo está no gerúndio é uma construção de estilo, não impedindo que a oração traduza  uma ideia de tempo. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 05 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato discordando do gabarito apresentado. Argumenta, em seu entendimento, 
que a alternativa correta seria a letra “C”. Por isso pede a retificação do gabarito.  Equivocada a análise do 
Recorrente. A expressão “isto é”, no contexto em que se insere, não retifica o que foi afirmado anteriormente, e 
sim reforça o que foi dito em outras palavras, esclarecendo o que seria o seu nascer. Isso não é negar, retificar, 
corrigir. Há ainda um outro candidato que recorre, dizendo que o conteúdo da questão não se encontra no edital. 
Ora, o conteúdo da questão é de análise e entendimento das relações de sentido do texto, leitura: conteúdo do 
edital. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

 

 

 

 
 



CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 06 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação questão,  aludindo que “a letra “A” que foi 
considerada como correta deixa uma dúvida peço que anulem a questão  , pois ela presenta características da 
figura de linguagem catacrese e não metonímia.”. Errada a análise do Candidato. A firmação do candidato 
demonstra desconhecimento sobre o conteúdo enfocado na questão. Para efeito de esclarecimento, metonímia é 
uma figura de retórica que consiste no uso de uma palavra fora do seu contexto semântico normal, por ter uma 
significação que tenha relação objetiva, de contiguidade, material ou conceitual, com o conteúdo ou o referente 
ocasionalmente pensado. Portanto está dito: "Eu relutava, mas seus óculos eram imperioso...", ou seja “os seus 
olhos (óculos) eram imperiosos. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 09 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que a palavra 
“distantes”, presente na letra “B” é advérbio de lugar. Erradíssima a análise do Recorrente, uma vez que a palavra 
“distantes” é um caracterizador do substantivo “países”, portanto pertence à classe gramatical do adjetivo e 
sintaticamente é adjunto adnominal. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 17 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O CANDIDATO NÃO PODE LIMITAR-SE APENAS ALGUNS TIPOS DE SOFTWARE, DEVE-SE 
OBSERVAR QUE OS SOFTWARES DE SUPORTE TAMBÉM CHAMADOS DE SOFTWARE DE APOIO EXISTEM E 
REFERE-SE AOS TIPOS DE DE PROGRAMAS CAPAZES DE ADMINISTRAR AS APLICAÇÕES EFETUDAS EM 
DETERMINADA CONFIGURAÇÃO.   
FONTE: EDGARD B CORNACCHIONE JR, INFORMÁTICA 4ª EDIÇÃO, EDITORA ATLAS. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 18 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: CANDIDATO ALEGA QUE O SERVIÇO SSL DO ITEM I ESTÁ INCORRETO. DEVEMOS ANALISAR 
QUE O SERVIÇO SSL É O MESMO PROTOCOLO HTTPS DOS DIVERSOS SITES QUE ACESSAMOS, DIZER QUE NÃO É 
O MESMO SERVIÇO ESTARIAMOS CONTRARIANDO SUA DEFINIÇÃO. A CONSTRUÇÃO DESSE PROTOCOLO VEIO 
JUSTAMENTE TENTAR TRANQUILIZAR OS USUÁRIOS DA REDE, UMA VEZ QUE SE PREOCUPA EM 
CRIPTOGRAFAS OS DADOS ACESSADOS E QUE SERÃO TROCADOS DIANTE DE UM SERVIDOR. O ITEM ESTÁ 
CORRETO, POIS COM A CRIAÇÃO DO HTTPS VEIO A NECESSIDADE DE UM NOVO PROTOCOLO DE SEGURANÇA 
QUE É O SSL (MESMO SERVIÇO DO WWW). 
FONTE: EDGARD B CORNACCHIONE JR, INFORMÁTICA 4ª EDIÇÃO, EDITORA ATLAS. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 

 

 

 

 
 



CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: CANDIDATO DEVE TER O CONHECIMENTO DOS TERMOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DE 
"HACKER" E "CRACKER". SÃO TERMOS UTILIZADOS PARA DEFINIR USUÁRIOS MAL INTENCIONADOS OU QUE 
AJUDE NA CRIAÇÃO DE MEIO DE SEGURANÇA. NÃO DEVENDO O MESMO LIMITAR-SE AO TERMO CRACK 
(PROGRAMA DE BURLA SOFTWARES ORIGINAIS). 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: TERMO VEM ACOMPANHO PELO ENUNCIADO EXPLICATIVO DA QUESTÃO E O TERMO QUE 
NÃO FOGE DO ENTENDIMENTO DE BACKUP (SALVAR / GRAVAR). A QUESTÃO EXIGE CONHECIMENTO BÁSICOS 
DE TAMANHO DE MÍDIAS E DOCUMENTOS PARA BACKUP, NÃO INTERFERINDO NA ASSERTIVA. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 

CARGO: SOMENTE PARA O CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS 

QUESTÃO: 18 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão solicita que seja apontado o princípio do SUS que não está descrito na questão. 
O princípio da afirmativa I é o princípio da integralidade, o da alternativa II é o da Equidade e o da alternativa III 
é o da descentralização política administrativa. 
Sendo assim, considerando que o único princípio que não apresenta a sua descrição na questão é o da 
Universalidade, a alternativa C é a única resposta da questão. Face ao acima exposto, recurso indeferido. Lei 
8080/90. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

CARGO: PORTEIRO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa indicada como correta no gabarito é a letra B. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão solicita que seja apontada entre as alternativas aquela que a sigla não foi grafada 
corretamente de acordo com as regras de redação oficial. 
A questão foi baseada no Manual de redação de correspondência e atos oficiais da Funasa, que assim orienta em 
sua pg 25: 
“3.5. Siglas 
a) escreva as siglas que são pronunciáveis, no mesmo corpo do texto e somente com a inicial maiúscula. 
Exemplo: Aisan, Opas, Depin, Ascom, Desai. (Exceções CNEN e EMFA); 
b) não use pontos intermediários ou pontos finais. Exemplo: SUS; 
c) nas siglas consagradas pelo uso, observe o princípio de que a primeira referência no texto seja acompanhada 



de explicitação de seu significado. Exemplo: Assessoria de Comunicação e Educação em Saúde (Ascom); 
d) escreva em maiúsculas todas as siglas até três letras. Exemplo: UCA, OMS, SIM, AIS; 
e) escreva em maiúsculas as siglas com quatro letras ou mais quando se pronunciar separadamente cada 
uma das letras ou parte delas. Exemplo: INSS, BNDES, IBGE; 
f) mantenha na forma original as siglas que em sua origem trazem letras maiúsculas e minúsculas na estrutura. 
Exemplo: UnB, CNPq, CBAt; 
g) use apenas as siglas já existentes, evitando criá-las apenas porque o texto exige palavras curtas; 
h) evite a profusão de siglas; 
i) as siglas dos órgãos estrangeiros que tiverem nome traduzido em português deverão seguir essa designação 
e não a original. Exemplo: Organização das Nações Unidas (ONU), Fundo Monetário Internacional (FMI);” 
Face ao acima exposto, considerando que a única sigla que não foi grafada corretamente foi a da alternativa D, já 
que não se deve acrescentar pontos entre as letras, recurso indeferido. 
Manual de redação de correspondências e atos oficiais. - 2. ed., rev. e atual. - Brasília: Funasa, 2006. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão solicita que seja apontado o método de arquivamento cujo principal elemento de 
classificação do documento deve ser o local ou procedência da informação, conceito do método de arquivamento 
geográfico. 
“Método geográfico 
Neste método, o principal elemento de classificação do documento deve ser o local ou procedência da 
informação.” 
Os outros métodos de arquivamento apresentados na questão possuem o seguinte conceito: 
“Método alfabético 
Consiste na organização do material tendo por base o nome de uma pessoa ou empresa, constante 
do documento ou material que será registrado (neste caso o nome passa a ser o elemento principal de 
classificação) e depois colocado em seqüência alfabética.” 
“Método numérico 
Quando o principal elemento de classificação de um documento é um número (por exemplo: processos, legislação, 
documentos protocolados etc.), a melhor forma de organização para o arquivo é o método numérico.” 
Método por assuntos 
“Também conhecido por método específico, é um dos mais perfeitos métodos de arquivamento, pois é o único a 
recuperar os documentos segundo o seu conteúdo.” 
Face ao acima exposto, considerando que não existe erro na questão, e que o gabarito foi divulgado corretamente, 
recurso indeferido. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 

 

CARGO: GUARDA MUNICIPAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O candidato solicita a anulação da questão por entender que a alternativa B também encontra-
se correta. 
Entretanto seu entendimento não se sustenta tendo em vista as disposições da Constituição Federal de 1988 que 
assim dispõe: 
“Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 
 III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em 
questões judiciais ou administrativas;” 
A alternativa B, resposta da questão encontra-se incorreta pois substituiu a palavra “inclusive” por “exceto”. 
Face ao acima exposto, considerando que não existe erro na questão e que o gabarito foi divulgado corretamente, 
recurso indeferido. 
Constituição Federal Brasileira de 1988. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  



CARGO: GUARDA MUNICIPAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O candidato interpôs recurso alegando que a questão apresenta duas respostas, entretanto não 
apontou quais seriam as mesmas e nem apresentou argumentação e referência bibliográfica. 
A questão foi baseada na Lei 11343/2006, que assim dispõe: 
Primeira afirmativa: Correta 
“Art. 24.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão conceder benefícios às instituições 
privadas que desenvolverem programas de reinserção no mercado de trabalho, do usuário e do dependente de 
drogas encaminhados por órgão oficial.” 
Segunda afirmativa: Incorreta 
“Art. 25.  As instituições da sociedade civil, sem fins lucrativos, com atuação nas áreas da atenção à saúde e da 
assistência social, que atendam usuários ou dependentes de drogas poderão receber recursos do Funad, 
condicionados à sua disponibilidade orçamentária e financeira.” 
Esta afirmativa encontra-se incorreta pois houve a substituição da expressão “sem fins lucrativos” contida na lei, 
pela expressão “ com fins lucrativos”. 
Terceira afirmativa: Correta 
“Art. 26.  O usuário e o dependente de drogas que, em razão da prática de infração penal, estiverem cumprindo 
pena privativa de liberdade ou submetidos a medida de segurança, têm garantidos os serviços de atenção à sua 
saúde, definidos pelo respectivo sistema penitenciário.” 
Face ao acima exposto, considerando que não existe erro na questão e que o gabarito foi divulgado corretamente, 
recurso indeferido. Lei 11343/2006. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão foi baseada no Código Penal Brasileiro e solicita que seja apontada a alternativa que 
não apresenta um crime praticado por funcionário público contra a administração em geral. 
As alternativas B, C e D apresentam crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral e 
estão disciplinados no art. 325, 321 e 319, respectivamente. 
A corrupção ativa é classificada como crime praticado por particular contra a administração em geral e encontra-
se disciplinado no art. 330 do Código Penal, sendo por isso a resposta da questão. 
Face ao acima exposto, recurso indeferido. Código Penal Brasileiro. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 

 

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A candidata solicita a anulação da questão sob a argumentação que não se pode utilizar a regra 
de equivalência de 1ml=20 gotas para todos os medicamentos. Entretanto não apresenta referência bibliográfica 
corroborando sua afirmação. 
A regra de equivalência de 1ml=20 gotas é ensinada em todos os cursos de enfermagem, na disciplina 
fundamentos de enfermagem, e encontra-se consolidada na prática de enfermagem. 
Face ao acima exposto, considerando que não existe erro na questão, que o gabarito foi divulgado corretamente 
e que não foi apresentada referência bibliográfica com entendimento contrário, recurso indeferido. 
Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem. - 2. ed. rev., 1.areimpr. - Brasília: Ministério da 
Saúde; Rio de Janeiro: Fiocruz, 2003, PG.115. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 

 



CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão solicita que seja apontada a alternativa que não apresenta uma responsabilidade e 
dever do profissional de enfermagem. O Código de ética dos profissionais de enfermagem, Resolução COFEN 
311/2007, apresenta os “direitos”, “responsabilidades e deveres” e as “proibições” do profissional de 
enfermagem. As alternativas A, B e D apresentam responsabilidades e deveres e a alternativa C, resposta da 
questão, apresenta um direito do profissional de enfermagem. Face ao acima exposto, recurso indeferido.  Código 
de ética de Enfermagem, COFEN, Resolução 
311/2007. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A candidata solicita a anulação da questão sob a argumentação que não se pode utilizar a regra 
de equivalência de 1ml=20 gotas para todos os medicamentos. Entretanto não apresenta referência bibliográfica 
corroborando sua afirmação. A regra de equivalência de 1ml=20 gotas é ensinada em todos os cursos de 
enfermagem, na disciplina fundamentos de enfermagem, e encontra-se consolidada na prática de enfermagem. 
Face ao acima exposto, considerando que não existe erro na questão, que o gabarito foi divulgado corretamente 
e que não foi apresentada referência bibliográfica com entendimento contrário, recurso indeferido.  
Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem. - 2. ed. rev., 1.a reimpr. - Brasília: Ministério da 
Saúde; Rio de Janeiro: Fiocruz, 2003, PG.115. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 

 

CARGO: SECRETÁRIO EXECUTIVO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O uso do pronome de tratamento Vossa Senhoria (abreviado V. Sa.) para vereadores está 
correto. Numa Câmara de Vereadores só se usa Vossa Excelência para o seu presidente, de acordo com o Manual 
de Redação da Presidência da República (1991). 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm  
http://www.linguabrasil.com.br/nao-tropece-detail.php?id=812  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão solicita, conhecimentos sobre Ato Administrativo. As afirmações das alternativas 
letras A, B e D, demonstram claramente que são falsas,  é o discernimento que se espera do candidato. A alternativa 
letra B, que é o gabarito correto, não se trata de Ato Jurídico e sim de Ato Administrativo, pois o conhecimento 
que se espera do candidato é saber que Ato Administrativo é uma espécie de ato jurídico e por isso está dentro 
do conteúdo da sua conceituação: 
ATO ADMINISTRATIVO 
CONCEITO: é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, no exercício de sua função 
administrativa, agindo concretamente, tem por imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir 
direitos, com vistas à realização de sua finalidade pública e sujeita ao controle jurisdicional. 
Desta forma a administração pública em sentido lado é exercida pelo poder executivo, mas esta presente também 
no legislativo e no judiciário (nas atividades administrativas). 
Seus requisitos são: 
1. Competência: poder legal do agente para desenpenho de suas funções; 
2. Finalidade: objetivo de interesse público a atingir; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm
http://www.linguabrasil.com.br/nao-tropece-detail.php?id=812


3. Forma: é a exteriorização do ato. Ex: editais, licitações. O ato exige forma para ter validade. Sem forma ele não 
é eficaz; 
4. Motivo: é a situacao de direito ou de fato que determina ou autoriza o ato; 
5.Objeto: é o conteúdo do Ato. 
OBS: os Atos vinculados tem que ter os 5 requisitos citados (CO-FI-FO-MO-OB); enquanto que nos discricionários 
ocorre a retirada do OBJETO e do MOTIVO, entrando o juízo de conveniência e oportunidade do administrador. 
Os Atributos ou elementos de um ato administrativo são: 
1.Presunção de legitimidade: Presupõe que o Ato seja legítimo, princípio da legalidade (Se está na lei é porque é 
legítimo); 
2. Imperatividade: poder de império que obriga que o Ato seja executado; 
3. Auto-executoriedade: poder que a administração tem de fazer sozinha o Ato Administrativo, de forma imediata, 
sem depender de ordem judicial para fazê-lo; 
4. Exigibilidade: poder de coerção para que o Ato se cumpra; 
5. Tipicidade: corresponde ao tipo de Ato que a lei definirá para alcançar os efeitos que deseja. (Tipo legal). 
PONTOS DE DIFERENÇA. 
ATO ADMINISTRATIVO x ATO JURÍDICO 
A diferença essencial entre ato jurídico e ato administrativo reside em que o ato administrativo tem  finalidade 
pública. Ato administrativo é uma espécie de ato jurídico. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme Cartilha da Lei de Responsabilidade Fiscal (páginas 2 e 3) do Ministério do 
Planejamento segue o texto e o link: 
http://www.planejamento.gov.br/publicacoes/orcamento/lei-de-responsabilidade-fiscal/cartilha/cartilha  
Entre o conjunto de normas e princípios estabelecidos pela LRF, alguns merecem destaque. São eles: 
· limites de gasto com pessoal: a lei fixa limites para essa despesa em relação à receita corrente líquida para os 
três Poderes e para cada nível de governo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios); 
· limites para o endividamento público: serão estabelecidos pelo Senado Federal por proposta do Presidente da 
República; 
· definição de metas fiscais anuais: para os três exercícios seguintes; 
· mecanismos de compensação para despesas de caráter permanente: o governante não poderá criar uma despesa 
continuada (por prazo superior a dois anos) sem indicar uma fonte de receita ou uma redução de outra despesa; 
e 
· mecanismo para controle das finanças públicas em anos de eleição: a Lei impede a contratação de operações de 
crédito por antecipação de receita orçamentária (ARO) no último ano de mandato e proíbe o aumento das 
despesas com pessoal nos 180 dias que antecedem o final do mandato. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, 
clareza, concisão, formalidade e uniformidade. 
Correção, que é qualidade do que é correto, abrange o uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão, 
formalidade e uniformidade. Por isso essa é a reposta correta. 
As demais alternativas contrariam o que diz o MANUAL DE REDAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA: 
Pessoalidade é o oposto de Impessoalidade. 
Ambiguidade é o oposto de clareza. 
Cacofonia é um Vício de Linguagem. Consiste em sons produzidos pela junção do final de um vocábulo e começo 
de outro, que se encontrar a seguir. Ecoam desagradavelmente, causando tonalidades ridículas ou muitas vezes 
que levam à não distinção da mensagem. A pronúncia emitida é, em certos casos, engraçada, mas, há também 
situações em que esta figura gera termos ofensivos ou inconvenientes. Contrariando a formalidade, concisão e o 
padrão culto de linguagem. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

COMISSÃO ORGANIZADORA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

http://www.planejamento.gov.br/publicacoes/orcamento/lei-de-responsabilidade-fiscal/cartilha/cartilha
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