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Inscrição Cargo Questão Solicitação 

19  TÉC. MUNIC. NÍVEL SUP. EM FISCALIZAÇÃO  16 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
Brasil é um nome próprio, pois nomeia um país, já brasileira é um substantivo derivado, 
mas comum a tudo que pode qualificar como de origem brasileira, não devendo, por 
regra, ser escrito com letra maíscula. 
 
A frase é bastante clara para análise, e o enunciado é preciso, uma vez que aborda itens 
norteadores como: análise sintática ( função do termo na frase) e morfológica ( quanto à 
classificação da palavra); portanto, a nominação de Confusa não é aceitável, neste caso, 
pelo fato de os termos estarem explícitos, além de estar respaldada por nomenclatura 
usada em quaisquer índices de gramáticas normativas. 
 
É perceptível que um detalhe do enunciado não foi observado neste caso: “Analise a 
frase e identifique a alternativa em que há erro de análise sintática, ou 
morfológica”; assim, as alternativas a) b) e d) estão corretas; enquanto a c) está 
incorreta (conforme justificativa supracitada). 
 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 
30 | 140 TÉC. MUNIC. NÍVEL SUP. EM FISCALIZAÇÃO 18 Contra Gabarito Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interpostos pelos candidatos, a banca assim justifica: 
O “que” em análise, neste excerto, está na função de pronome relativo, pois retoma o 
termo anterior – setor de serviços. Todos os pronomes relativos introduzem orações 
adjetivas, já que, para ser conjunção integrante deve retomar complementos do verbo, e 
o verbo, em análise, é afetam; assim, quem afeta, afeta algo (o desempenho dos 
serviços públicos) 
 
Fundamentação gramatical: Orações subordinadas adjetivas são orações que exercem 
a função de adjunto adnominal de um termo da oração principal, tendo a mesma função 
que um adjetivo na estrutura frásica. 
As orações subordinadas adjetivas começam, maioritariamente, com o pronome relativo 
que. São classificadas conforme a sua capacidade de ampliar ou reduzir o sentido do 
nome a que se refere. 
https://www.normaculta.com.br/oracoes-subordinadas-adjetivas  
 
Pelo exposto, restam INDEFERIDOS OS RECURSOS, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

 167 TÉC. MUNIC. NÍVEL SUP. EM FISCALIZAÇÃO 19 Contra Gabarito Provisório 
Situação: DEFERIDO 

 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
O foco na referida questão é a diferença entre complemento nominal e adjunto 
adnominal. As duas funções sintáticas são objeto de confusão quando é caso de 
substantivo abstrato com o termo preposicionado “de”, como é o caso da questão. 
Seguindo a gramática da língua portuguesa, podemos citar as seguintes diferenças: 
 



a) Complemento nominal: é complemento de um nome que possua transitividade (sendo 
um termo integrante da oração); quando o termo preposicionado tem sentido paciente; 
pode ser visto como complemento verbal se o referido nome for transformado em ação; 
 
b) Adjunto adnominal: acompanho substantivos concretos ou abstratos para atribuir-lhes 
características, qualidades ou estado (sendo um termo acessório). Quando o termo 
preposicionado tem sentido de agente; há sentido de posse; quando o termo 
preposicionado pode ser substituído por uma única palavra, um adjetivo equivalente; 
 
O seguinte exemplo é bastante didático:  O abuso de remédios [CN] é prejudicial à saúde 
[CN] da mulher [AA]. O termo ‘da mulher’ liga-se ao substantivo abstrato ‘saúde’, a mulher 
é agente, tem a saúde e há sentido claro de posse, então é adjunto adnominal. Por outro 
lado, o termo ‘de remédios’ liga-se ao substantivo abstrato abuso derivado de ação e tem 
sentido passivo, sendo, portanto, um complemento nominal. 
No caso da oração contida na questão nome, da mesma forma. Observe-se: A pandemia 
também reduz a confiança dos investidores. O termo em destaque refere-se a confiança, 
que é substantivo abstrato, são os investidores que têm confiança, logo são os agentes, 
são os investidores que tem confiança e há claro sentido de posse, logo, é um adjunto 
adnominal. 
 
Portanto, diante todo o exposto na presente razões de recurso, deve-se considerar como 
correta a alternativa “C” e não a alternativa “B”. 
 
Pelo exposto, resta DEFERIDO O RECURSO, alterando-se o gabarito da questão para a 
nova redação em letra “C”.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

230  TÉC. MUNIC. NÍVEL SUP. EM FISCALIZAÇÃO 20  Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
Toda fundamentação teórica deste recurso está correta, porém a interpretação do uso da 
regra está equivocada. A saber: 
Em breve é uma locução adverbial de tempo que exige próclise, entretanto com o uso da 
vírgula exige-se ênclise e nos casos de verbos no futuro, aplica-se mesóclise. 
A vírgula só indica pausa na leitura, na análise dos termos, a vírgula isola o adjunto 
adverbial. 
  
Portanto, a alternativa “A” está correta porque o verbo no futuro de pretérito inicia a frase 
e exige mesóclise; a alternativa “B” está correta porque em breve é a locução adverbial 
que exige próclise; a alternativa “C” está incorreta, porque a vírgula repele o 
pronome, mas o verbo está no futuro do pretérito e por esta razão exige mesóclise, 
(Em breve, dar-te-ei mais explicações- seria o correto); alternativa “D” correta, 
exemplificando, inclusive, o erro da alternativa “C”. 
 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

 189 TÉC. MUNIC. NÍVEL SUP. EM FISCALIZAÇÃO  21 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
O enunciado da questão direciona o candidato a identificar a correta classificação do SE, a 
saber que na letra B, para esclarecer a dúvida interposta no recurso, classifica-se o SE 
como Partícula de realce ou expletiva. 
O uso do “se” enquanto partícula de realce é opcional. O fato de ele não ser usado não 
causa nenhum tipo de prejuízo ao sentido da frase. 
Além do “se”, o “que” também pode exercer função de partícula expletiva. 
Ambos têm o papel destacar; realçar determinada informação de uma frase. 
Exemplos: 

 Riu-se da piada do irmão. 
 Foi-se embora para nunca mais voltar. 



 O senhor estava cansado e se sentou. 
 Do que que ele está falando? 
 Os dias se passavam e nada de notícias dele. 

Sugestão de consulta gramatical para compreender as funções do SE 
https://www.todamateria.com.br/funcoes-do-
se/#:~:text=Fun%C3%A7%C3%B5es%20do%20pronome%20%E2%80%9Cse%E2%80%9D,part%C
3%ADcula%20de%20realce%20ou%20expletiva. 
 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 
80 | 140 TÉC. MUNIC. NÍVEL SUP. EM FISCALIZAÇÃO 05  Contra Gabarito Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interpostos pelos candidatos, a banca assim justifica: 
O recurso não assiste razão, pois a Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 
1998, que discorre em seu § 9º - O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal 
será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para 
efeito de disponibilidade. O texto da alternativa “A”, apesar de constar na emenda, está 
incorreto, como se lê - § 2º - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião 
de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo 
efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da 
pensão; assim como a alternativa “B” - § 3º - Os proventos de aposentadoria, por ocasião 
da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo 
efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da 
remuneração; e “C”, § 5º - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão 
reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no  § 1º, III, "a", para o professor que 
comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na 
educação infantil e no ensino fundamental e médio. Logo, somente o texto da alternativa 
“D” é correto, e de acordo com o texto de Lei. 
Pelo exposto, restam INDEFERIDOS OS RECURSOS, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

189  TÉC. MUNIC. NÍVEL SUP. EM FISCALIZAÇÃO 09  Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
O recurso não assiste razão, pois a definição está correta. IMPOSTO INDIRETO - Diz-se 
do tributo não explicitado na Nota Fiscal, cujo valor, embutido no preço final do produto, é 
repassado ao consumidor. Exemplo: o imposto direto que se paga na conta do telefone 
ou de energia elétrica, transforma-se em imposto indireto quando repercute no preço final 
do produto. O conceito proposto se iguala a Shoueri (1987) que aponta, que indireto é 
aquele em que, dado o fenômeno da translação, o contribuinte definido como sujeito 
passivo daquela obrigação vê seu ônus transferido para outrem, que passa a ser 
contribuinte de facto na relação jurídico-tributária. Logo, como explicado, inicialmente, o 
tributo indireto não é passado diretamente ao consumidor, mas repercute no preço do 
produto final, sendo o outro, responsável pelo pagamento do tributo embutido no produto, 
logo, os conceitos convergem. 
http://audicontonline.com.br/arquivo/dicionario-de-tributos.pdf 
https://www.scielo.br/j/rae/a/7Hy4nTGpptK3xNWfnNhc6jh/?format=pdf&lang=pt 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inscrição Cargo Questão Solicitação 
30 TÉC. MUNIC. NÍVEL SUP. EM FISCALIZAÇÃO 14 Contra Gabarito Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
A questão é relativa à planilha do Excel, não sendo necessário a questão trazer a posição 
A6 para resolução da mesma, pois em momento algum, a ausência desta célula na 
imagem do fragmento apresentado é relevante para a situação problema apresentada na 
questão.  
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

 30 TÉC. MUNIC. NÍVEL SUP. EM FISCALIZAÇÃO  29 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
O recurso não assiste razão, pois no ano de 1808, Facilitação de importação de matérias-
primas; Subsídios para a lã; Incentivo às invenções tecnológicas são marcos do período 
Joanino para liberação de manufaturas, assim como Liberação do comércio com a 
Inglaterra; Fim do grande contrabando entre Brasil e Inglaterra; Favorecimento dos 
produtos rurais de exportação (açúcar e algodão). Marcos da abertura dos portos às 
nações amigas.  Diferente da Limitação do tráfico negreiro que só ocorrerá em 1810. 
https://www.copenexus.com.br/files/periodo-joanino-e-independencia-do-brasil-054670.pdf 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

230   TÉC. MUNIC. NÍVEL SUP. EM FISCALIZAÇÃO  30 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
A atual bandeira do Brasil foi apresentada no dia 19 de novembro de 1889, apenas 
quatro dias após o fim da monarquia. Essa nova bandeira foi adotada devido ao Decreto 
nº04, lei que estipulava a alteração da bandeira e determinava como seria o novo 
modelo. Essa lei foi assinada pelo presidente provisório, marechal Deodoro da Fonseca, 
e a nova bandeira foi produzida por Raimundo Teixeira Mendes, Miguel Lemos, Manuel 
Pereira Reis e Décio Vilares. As principais alterações que aconteceram foram: 
• O losango amarelo teve seu tamanho redimensionado. 
• O símbolo de Armas do Império, que constava na bandeira, foi trocado pela esfera 
republicana de cor azul. 
• Adicionou-se um lema de orientação positivista: “Ordem e Progresso”. Esse lema foi 
escrito em letras verdes dentro de uma faixa branca. 
• Na esfera azul, foram adicionadas estrelas como representação dos estados brasileiros. 
A posição dessas estrelas foi definida conforme estava o céu do Rio de Janeiro, em 
observação realizada no dia 15 de novembro, às 8:30h. 
Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/bandeira-brasil.htm 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

167 TÉC. MUNIC. NÍVEL SUP. EM FISCALIZAÇÃO  30 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
O recurso não assiste razão, pois duas fontes científicas atentam o fato. A disciplina de 
astronomia da USP traz o seguinte relato: Na bandeira brasileira temos uma representação 
aproximada da esfera celeste que corresponde a uma observação do céu no dia 15 de 
Novembro de 1889 às 8h30 no Rio de Janeiro. Contudo, a esfera celeste da bandeira está 
invertida, isto é, corresponde à observação por alguém fora da esfera celeste, da forma 
como olhamos um globo terrestre. Cada estrela representa um estado e o Distrito Federal. 
Assim como a UFMG, As estrelas e as constelações representadas na nossa bandeira 
correspondem ao aspecto do céu na cidade do Rio de Janeiro às 8:30h do dia 15 de 
novembro de 1889; local e data da proclamação da república. Dia após dia, durante o ano, 
essa mesma disposição se repete no céu quatro minutos mais cedo. No dia 5 de junho de 



cada ano, às 19:20h, a disposição das estrelas no céu de Belo Horizonte e regiões vizinhas 
é quase exatamente a mesma representada na Bandeira Brasileira.  
Fontes: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3893101/mod_resource/content/4/Astronomia_de_Posicao_2017.pdf 
http://xingu.fisica.ufmg.br:8087/oap/public/pas12.htm 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

30 | 71  TÉC. MUNIC. NÍVEL SUP. EM FISCALIZAÇÃO  27 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interpostos pelos candidatos, a banca assim justifica: 
Os recursos não assistem aos candidatos, não há embasamento para dar continuidade à   
solicitação dos recursantes. Os argumentos dos candidatos não devem prosperar, tendo 
em vista que a resposta da questão está de acordo com a situação problema colocada. 
A questão pede para calcular a porcentagem que a vara maior é da menor, ou seja, a 
base do problema é a vara menor, e a vara maior é o excesso. 
165x = 254 x 100 = 25400 ÷ 165 = 53,9, logo, aproximadamente, 54% 
Pelo exposto, restam INDEFERIDOS OS RECURSOS, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

 59 | 167 | 222 TÉC. MUNIC. NÍVEL SUP. EM FISCALIZAÇÃO 26  Contra Gabarito Provisório 
Situação: DEFERIDO 

 
 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interpostos pelos candidatos, a banca assim justifica: 
Os recursos assistem aos candidatos, pois de acordo com as análises apontadas 
considera-se a questão IMPROCEDENTE. Houve um equívoco na formulação da 
questão, o que dificultou na resolução da mesma. Onde lê-se “onde P é diretamente 
proporciona a Q e inversamente proporcional ao dobro de Q” leia-se “onde P é 
diretamente proporciona a Q e inversamente proporcional ao dobro de R”, assim a 
resposta seria de acordo com o gabarito divulgado. 
Pelo exposto, restam DEFERIDOS OS RECURSOS, anulando-se a questão e 
pontuando-se para ambos os cargos. 

 
 
 

Sem mais, registra-se e publica-se, 
 

Joaçaba-SC, 16 de Maio de 2022. 
APRENDER.COM 


