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RESPOSTA AOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA GABARITO PRELIMINAR DAS 

PROVAS OBJETIVAS 

 

A Crescer Consultorias, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos 
deferidos e indeferidos, nos moldes estabelecidos no edital de abertura nº 001/2019, interpostos contra as 
questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Conforme o Edital de Abertura n° 001/2019, se o exame de recurso resultar na anulação de questão, a 
pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem 
recorrido. 

 

Teresina/PI, 20 de dezembro de 2019 
 
 

 CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 10 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  

Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que para a expressão “de inteligência” não 

há a indicação da linha. A anulação da questão só seria possível se a palavra não estivesse no texto da prova ou se houver 

existência de erro flagrante na formulação da questão. Não foi o que houve, bastava ao candidato a leitura do texto para 

localizar a expressão em análise. Afinal, para que respondesse à prova, seria imperativa a leitura do texto. O candidato 

não comprovou inexistir a expressão “de Inteligência” no texto, o que seria causa para a anulação. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado 

 
 

 CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 13 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  
Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “A” para “D”, sob o argumento de que, na letra 

“A”, a palavra “dizem” não contém ditongo. Engana-se o candidato, pois, quando se pronuncia a palavra, ouve-se [dizei], 

com /e/ nasalizado. Logo, em /ei/ ocorre ditongo, pois o fonema /i/ está embutido e representado pela letra “m”. Não 

cabe a letra “D”, porque, na palavra “conta”, não há encontro consonantal, uma vez que “n” não funciona como 

consoante neste segmento fonético, em razão de seu fonema não ser ouvido, estando ele, na sílaba, apenas para nasalizar 

a vogal. Não cabe a letra “C”, como quer outro candidato, porque, na palavra “explica”,  não há dígrafo, consoante 

requer o enunciado da questão. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTADO DO PIAUÍ 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO  PIAUÍ 
CNPJ Nº06.553.796/0001-96 
CONCURSO PÚBLICO 
CRESCER CONSULTORIAS 

CRESCER CONSULTORIAS LTDA - ME 
CNPJ: 09.375.709/0001-46 

Rua Senador Joaquim Pires, nº 1965 / A, Leste Ininga • Teresina • PI CEP: 64049-590 
Telefone: (86) 3303-3883 Telefone: (86) 3011-4261 e-mail: crescerconcursos@outlook.com 

 

 

 
 
 
 
 

 CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: ESPECÍFICO – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
QUESTÃO: 21 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  

Conforme recomendação para limpeza de computadores publicada nos link abaixo, segue a justificativa para o gabarito 

da questão: 

O utensílio mais importante é um pano limpo de microfibra ou 100% algodão, que têm a maciez ideal para o 

procedimento. Se a tela estiver apenas empoeirada, o pano seco é suficiente para a limpeza. Caso haja manchas de 

gordura, riscos ou marcas de dedos, use um borrifador para jogar água destilada no tecido sem deixá-lo molhado ou 

muito úmido. 

 

Fonte: https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2017/12/veja-dicas-de-como-limpar-a-tela-do-seu-

notebook.ghtml 

 

https://www.tecmundo.com.br/notebook/1534-dicas-para-limpar-seu-notebook.htm 

 

http://sistemas1.paulinia.sp.gov.br/intranet/downloads/sgp/limpeza_equiptos.pdf 
 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado 

 

 CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: ESPECÍFICO – VIGIA 
QUESTÃO: 27 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  

Conforme publicação link abaixo, segue a justificativa para o gabarito da questão: 

O que dá ao Livro de Ocorrência da Segurança Patrimonial um cunho oficial é o termo de abertura e um termo de 

encerramento. 

As demais alternativas são caracterísiticas do Livro de Ocorrência da Segurança Patrimonial, mas não são 

caracterísiticas que lhes dão o cunho oficial. 

O Livro de Ocorrência da Segurança Patrimonial  deverá ter um termo de abertura e um termo de encerramento, o que 

lhes dá um cunho oficial. 

Como o próprio nome sugere, o livro de ocorrência, deverá  ser  escrito em um livro apropriado para esse  fim, modelo 

“Livro Registro Ata”. 

As folhas do livro de ocorrência da segurança patrimonial deverão ser numeradas tipograficamente. 

A numeração das folhas deverá seguir uma sequencia numérica (normalmente numeradas de um (1) a 50 (cinquenta); 

um (1) a cem (100) ou outras variação julgadas necessárias). 

Fonte: 

https://gestaodesegurancaprivada.com.br/livro-de-ocorrencia-da-seguranca-patrimonial/ 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado 

https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2017/12/veja-dicas-de-como-limpar-a-tela-do-seu-notebook.ghtml
https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2017/12/veja-dicas-de-como-limpar-a-tela-do-seu-notebook.ghtml
https://www.tecmundo.com.br/notebook/1534-dicas-para-limpar-seu-notebook.htm
http://sistemas1.paulinia.sp.gov.br/intranet/downloads/sgp/limpeza_equiptos.pdf
https://gestaodesegurancaprivada.com.br/livro-de-ocorrencia-da-seguranca-patrimonial/
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 CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: ESPECÍFICO – VIGIA 
QUESTÃO: 29 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  

Conforme publicação link abaixo, segue a justificativa para o gabarito da questão: 

Eclusa e Clausura é um conjunto de elementos fixos e móveis que formam um sistema de controle de acesso para 

pessoas, veículos ou objetos, constituído por um espaço confinado, com apenas dois acessos, uma entrada e uma saída, 

que não se abrem de uma só vez, para um abrir a outro tem que estar fechado. 

As esclusas podem ser utilizadas para uma finalidade específica ou um conjunto de finalidades: 

• Impedir e dificultar  que pessoas não autorizadas acessassem ao local; 

• Impedir o contato direto de uma pessoa com a segurança antes dela ser identificada; 

• Evitar a exposição do vigilante a um risco de rendição durante o processo de identificação; 

• Controlar o acesso a local através da identificação de crachá, senha ou biometria; 

• Controle de acesso de veículos e cargas. 

• Checar se uma pessoa esta conduzindo algo metálico (eclusa com detector de metal). 

 

Fonte: https://gestaodesegurancaprivada.com.br/eclusas-utilizacao-seguranca-fisica/ 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado 

 

 
 CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: ESPECÍFICO – VIGIA 
QUESTÃO: 33 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  

Conforme material didático sobre o tema,  link abaixo (página 4), segue a justificativa para o gabarito da questão: 

 

Os meios de proteção podem ser classificados em: 

 

- meios de proteção física: constituídos de forma permanente ou provisória, com a finalidade de dissuadir ou 

retardar a ação de ameaça ao patrimônio. Exemplos: barreiras perimetrais (cercas, muros, guaritas, portões...); 

barreiras estruturais (paredes, portas, caixas-fortes...); barreiras provisórias (concertinas de arame far- pado, cancelas, 

divisórias...); sistemas de iluminação de proteção (holofotes com sensores de presença, holofotes...), sistemas 

de combate a incêndios. 

 

- meios eletrônicos de proteção: propiciam proteção adicional e são empregados em locais vitais à instituição, 

onde pelos mais variados motivos, a ação humana não vai ser empregada ou neces- sita de complemento para 

melhoria de seu desempenho. Exemplos: Circuito Fechado de Televisão; sistemas de alarme; detectores de metais; 

acionadores eletroeletrônicos de portas, portões; sistemas de radiocomunicação. 

 

- meios metodológicos de proteção: são as normas, diretrizes, determinações, sistemas e orientações adotadas 

pela instituição visando diminuir as vulnerabilidades existentes que por necessidade de funcionamento, não podem 

ser totalmente eliminadas. Exemplos de meios: sistemas de identificação de pessoal; controle de entrada e saída de 

pessoal, veículos e cargas; levantamento de antecedentes de candidatos; controle de circulação interna; inte- gração 

de novos empregados; controle, arquivo e destruição de documentos sigilosos; controle de estoque e armazenamento 

https://gestaodesegurancaprivada.com.br/eclusas-utilizacao-seguranca-fisica/
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de ferramentas, materiais, etc.; investigação de incidentes de segu- rança; treinamentos de segurança patrimonial; 

busca e coleta de informações; sistema de supervisão. 

 

- força de resposta: a força de resposta de uma instituição    é o ser humano, que por sinal é o mais importante 

componente do sistema de segurança. De nada adiantariam sofisticados equi- pamentos eletrônicos, se não haverem 

pessoas para aciona-los, controla-los e reagirem, nos momentos em que esses equipamen- tos cumprissem suas 

finalidades (detectar, alarmar, filmar...), por- tanto, os seres humanos, são os únicos dentro do sistema, capazes de 

interpretarem os sinais emitidos pelos equipamentos, analisa- rem os riscos e planejarem as medidas apropriadas, 

para reagirem aos efeitos das ameaças. Pela sua importância, ao ser constituída, deve-se ter cuidado com os seguintes 

itens: avaliação de riscos; análise do efetivo necessário; organização da guarda, seleção, trei- namento, qualificação 

e responsabilidades do efetivo; meios de supervisão e controle das atividades. 

 

Fonte: https://www.novaconcursos.com.br/media/wysiwyg/5-Conhecimentos-Especificos-Retificado.pdf 
 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado 

 

 
 CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: ESPECÍFICO – VIGIA 
QUESTÃO: 39 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  

De acordo com a publicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e LEI Nº 8.027, DE 12 DE ABRIL DE 1990, 

links abaixo, segue a justificativa para o gabarito da questão: 

 

A hierarquia diante dos superiores é condicional, visto que se uma de suas ordens for ilegal, o subordinado não tem a 

obrigação de cumpri-la. 

 

DOS DEVERES DO SERVIDOR PÚBLICO  

  

1) Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; 2) Ser leal às instituições a que servir; 3) Observar as normas 

legais e regulamentares; 4) Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; 5) Atender com 

presteza: 5.1) ao público em geral, prestadas as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo; 5.2) à 

expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal; 5.3) às 

requisições para a defesa da Fazenda Pública. 6) levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que 

tiver ciência em razão do cargo; 7) zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público; 8) guardar 

sigilo sobre assunto da repartição; 9) manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 10) ser assíduo e 

pontual ao serviço; 11) tratar com urbanidade as pessoas; 12) representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. 

 

Fonte: 

http://campuscg.ufrrj.br/wp-content/uploads/2018/02/Deveres_Proibicoes.pdf 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8027.htm 

 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 07 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  

Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que há duas alternativas corretas, 

“B” e “D”. Não se insere no novo acordo ortográfico a palavra “pós-graduação”, uma vez que sua grafia já se 

fazia desta forma antes de entrar em vigor as mudanças do novo acordo. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado 

 
 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 08 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  

Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “C” para a “A”. Não prospera a pretensão 

do candidato, uma vez que se trata de definição de natureza gramatical a relação modo-temporal das formas 

verbais em análise. Para a resolução da questão, basta uma mera leitura do tema na parte concernente aos 

tempos verbais.  
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 

 
 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 11 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  

Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que há duas alternativas corretas, 

mas não apresenta quais alternativas ou os fundamentos do recurso. Por esta razão, fica prejudicada a análise 

do recurso por força do item 5.15 ‘c” do anexo V do edital do Concurso. Há também recurso requerendo a 

mudança de gabarito da alternativa “A” para alternativa “D”. Também, neste caso, fica prejudicada a análise 

do recurso por força do item 5.15 ‘c” do anexo V do edital do Concurso, pois o candidato recorrente apenas 

demonstrou desconhecer o assunto proposto, sem apresentar argumentos que justifiquem sua pretensão. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado 

 
 
 

 CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 14 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  

Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “A” para a “D”. Impossível, pois base 

primitiva de formação da palavra “utilizados” é útil, adjetivo, e da palavra  “hierarquizar” é hierarquia, 

substantivo.PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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 CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 15 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  

Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “B” para a “D”. Impossível, pois quando 

o verbo está voz passiva sem o agente da passivo, ao ser transposto para a voz ativa, o verbo deve ir para a 

terceira pessoa do plural para indeterminar o sujeito agente. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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 CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: INFORMÁTICA 
QUESTÃO: 19 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  

Conforme publicação da prefeitura de Manaus, link abaixo (páginas 11 e 12), segue a justificativa para o gabarito da 

questão: 

 

Painel de Controle  

 Modo de exibição categoria O modo de exibição Categoria exibe os ícones do Painel de controle de acordo com o 

tipo de tarefa que o usuário desejar executar. 

 Sistema e Segurança: Exibe uma série de recursos para manutenção e segurança de seu computador, tais como: 

Central de Ações, Firewall do Windows, Sistema, Windows Update, Opções de energia, Backup e Restauração etc.  

 Rede e Internet: Exibe o status e as tarefas de rede, tais como: Central de Rede e Compartilhamento, Grupo Doméstico 

e Opções da Internet.  

 Hardware e Sons: Exibe várias opções para você adicionar novos Hardwares e Gerenciar os dispositivos de Áudio e 

Vídeo em geral.  

 Programas: Nesta opção você pode gerenciar todos os programas em seu computador, podendo desinstalar e restaurar 

os programas instalados.  

 Contas de Usuários e Segurança familiar: Permite gerenciar os usuários do computador, determinando se o usuário 

poderá executar algumas tarefas ou não. Uma conta de usuário é o conjunto de informações que diz ao Windows quais 

arquivos e pastas o usuário poderá acessar quais alterações ele poderá efetuar no computador e quais são suas 

preferências pessoais. Cada pessoa acessa sua conta com um nome de usuário e uma senha. 

 

 
 

Fonte: 

http://ddpm.manaus.am.gov.br/wp-content/uploads/2014/01/NOÇÕES-DE-INFORMÁTICA.pdf 
 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado 

 

http://ddpm.manaus.am.gov.br/wp-content/uploads/2014/01/NOÇÕES-DE-INFORMÁTICA.pdf
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 CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: ESPECÍFICO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
QUESTÃO: 21 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  

De acordo com material didático publicado pelo Ministério da Educação, link abaixo (página 28), segue a justificativa 

para o gabarito da questão: 

 

O Estado é organizado por meio da Administração denominada de Centralizada, ou Direta, envolvendo entidades 

estatais como ministérios, secretarias; e Indireta, constituída por entidades autárquicas, empresas públicas ou 

fundacionais, bem como por entidades de cooperação ou paraestatais, ou seja, aquelas pessoas jurídicas de direito 

privado, mas que atuam em cooperação com o Estado para a realização de interesses estatais. Há, ainda, as organizações 

não estatais, mas que prestam serviços de interesse público, porém não privativos de Estado, como as Organizações Não 

Governamentais (ONGs). 

 

Fonte: http://ead.uepb.edu.br/arquivos/Livros_UEPB_053_2012/01-

teorias%20da%20administra%E7%E3o%20publica/livro%20grafica%20TGAPublica.pdf 
 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado 

 
 CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: ESPECÍFICO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
QUESTÃO: 28 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  

Conforme material didático sobre o Windows 7 publicado no link abaixo (página 5), segue a justificativa para o gabarito 

da questão: 

 

Suspender: Quando você clica neste botão, o computador entra em modo de suspensão. O Windows salva 

automaticamente seu trabalho, o monitor é desativado e o ruído da ventoinha do computador para. Geralmente, 

uma luz na parte externa do gabinete do computador pisca ou fica amarela para indicar que o computador está em 

suspensão. Todo o processo leva apenas alguns segundos.  

  

Como o Windows salva seu trabalho, não há necessidade de fechar os programas e arquivos antes de colocar o 

computador em suspensão. Na próxima vez que você ligar o computador (e inserir sua senha, se necessário), a aparência 

da tela será exatamente igual a quando você desligou o computador. 

 

Fonte: https://www.doraci.com.br/downloads/fotografo/Windows-7.pdf 

 
 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado 

 
 

 

 

 

 

http://ead.uepb.edu.br/arquivos/Livros_UEPB_053_2012/01-teorias%20da%20administra%E7%E3o%20publica/livro%20grafica%20TGAPublica.pdf
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 CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: ESPECÍFICO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
QUESTÃO: 33 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  

De acordo com publicação sobre o tema, link abaixo, segue a justificativa para o gabarito da questão: 

 

As emendas à Constituição estão relacionadas ao Poder Constituinte Derivado Reformador, o qual está sujeito a uma 

serie de limites (limites expressos e implícitos). O artigo 60 da Constituição Federal estabelece quem pode propor 

emenda à Constituição: 

 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; 

II – do Presidente da República; 

III – de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma 

delas, pela maioria relativa de seus membros. 

 

Fonte: 

https://direito.legal/direito-publico/resumo-de-processo-legislativo/ 
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 CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: ESPECÍFICO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
QUESTÃO: 37 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  

Conforme material didático sobre o tema, link abaixo (página 4), segue a justificativa para o gabarito da questão: 

 

Os documentos são classificados por seu valor em: permanentes - vitais, permanentes e temporários. 

• Permanentes - vitais: são documentos que devem ser conservados indefinidamente, pois possuem importância vital 

para a empresa, isto é, sem eles a empresa não tem condições de funcionar. Citam-se, entre outros: contratos; escrituras; 

estatutos; livros de atas; livros de registros de ações; cartas - patentes; fórmulas (químicas); procurações. 

 

• Permanentes: são documentos que devem ser guardados indefinidamente, porém não têm importância vital. Como 

exemplo, podem-se relacionar: rela tórios anuais; registros de empregados; livros e registros contábeis; recibos de 

impostos e taxas; avaliações; e outros.  

 

• Temporários: são documentos que têm valor temporário de um, dois, cinco ou mais anos. Recomenda-se a confecção 

de um quadro ou tabela, com anotação da vigência do documento que, naturalmente, seguirá critérios determinados pela 

própria empresa. Assim, são temporários: recibos; faturas; notas fiscais; contas a receber e a pagar; pondência; 

memorandos e outros. 

 

Fonte: http://www.apostilasopcao.com.br/download-errata-forcar.php?errata=202&buffer=1505607115001. 
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 CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: ESPECÍFICO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
QUESTÃO: 38 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  

De acordo com os materiais sobre arquivologia publicados nos links abaixo, segue a justificativa para o gabarito da 

questão: 

 

A classificação ideológica, também designada como ideográfica, metódica ou analítica baseia-se, fundamentalmente, na 

divisão de assuntos, ideias, conceitos e outras divisões, sendo os documentos referentes a um mesmo assunto ou objeto 

de conhecimento, ordenados segundo um conceito chave ou ideia de agrupamento, colocando-se a seguir, de forma 

alfabética. Este sistema parte da análise de um assunto e divide-o em grupos e subgrupos com características cada vez 

mais particulares e restritas exigindo um certo controlo e disciplina devido à grande variedade de palavras com 

significados análogo. Para aplicar este sistema é necessário elaborar um instrumento de trabalho que sirva de 

orientação para a classificação de assuntos nos arquivos e que se designa normalmente por classificador ou 

listagem por assuntos. O classificador deve ser elaborado respeitando um determinado número de regras, tais como, 

evitar as abstrações (por abrangerem matérias demasiado vastas) e afastar a utilização de palavras com significados 

análogos, colocando-se na lista uma remissiva para a palavra-chave que está a ser utilizada. 

 

Fontes: https://www.novaconcursos.com.br/media/wysiwyg/Retificacoes/cro-pr-conhecimentos-especificos.pdf 

https://pt.slideshare.net/CristianeMarques10/emisso-de-documentos-e-encargos-e-organizao-de-arquivos-40898042 
http://www.apostilasopcao.com.br/download-errata-forcar.php?errata=202&buffer=1505607115001 
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 03 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  

Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de há duas alternativas corretas, “C”, 

dada pela banca, e “B”, na concepção do recorrente.  Entretanto o desenvolvimento do texto não confirma que 

a construção de uma percepção sobre  a globalização, segundo o texto, depende, sobremaneira, da recepção às 

múltiplas vivências, conforme se depreende dos trechos “A globalização é, portanto, um tema complexo, com 

incontáveis aspectos e características” e “Podemos dizer, assim, que o mundo vive uma ampla e caótica inter-

relação entre o local e o global.”. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

https://www.novaconcursos.com.br/media/wysiwyg/Retificacoes/cro-pr-conhecimentos-especificos.pdf
https://pt.slideshare.net/CristianeMarques10/emisso-de-documentos-e-encargos-e-organizao-de-arquivos-40898042
http://www.apostilasopcao.com.br/download-errata-forcar.php?errata=202&buffer=1505607115001
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PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 08 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  

Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de há duas alternativas corretas, “A”, 

dada pela banca, e “C”, na concepção do recorrente.  a argumentação do candidato é contraditória, pois, se a 

relação de sentido é “consequência”, letra “A” não pode ser “conclusão”, letra “C”. Resta prejudicada a análise 

do recurso por força do item 5.15 ‘d’ do Edital do concurso. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 09 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  

Recorre o candidato requerendo a anulação da questão, porém sem apresentar a argumentação que sustente 

sua pretensão. Resta prejudicada a análise do recurso por força do item 5.15 ‘d’ do Edital do concurso. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

PROVA:  ESPECÍFICO - AGENTE DE CONTROLE INTERNO 
QUESTÃO: 24 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  

De acordo com publicação sobre o tema, link abaixo, segue a justificativa para o gabarito da questão: 

 

Altenrativa A – CORRETA 

 

O Controle Judicial de Constitucionalidade pelo critério subjetivo segue os sistemas difuso e concentrado. 

Controle Judicial Difuso – O Controle Difuso é realizado por qualquer juízo ou tribunal, do Poder Judiciário. Devem 

ser observadas e respeitadas as regras de competência processual de acordo com as normas estabelecidas no ordenamento 

de processo civil, além do previsto na Constituição Federal. É verificado no controle difuso, um caso concreto, e a 

declaração de inconstitucionalidade ocorre de forma incidental prejudicialmente ao exame de mérito. Ou seja, é 

feito um pedido ao Juízo, fundamentando-se na inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, a alegação de 

inconstitucionalidade será a causa de pedir.  

 

Altenrativa C – INCORRETA (gabarito a ser marcado) 

 

O Controle Judicial de Constitucionalidade pelo critério subjetivo segue os sistemas difuso e concentrado. 

No sistema concentrado, o controle judicial se concentra em um ou mais de um órgão, mas com um número 

limitado com competência originária. 

Pelo sistema difuso, o controle judicial significa a possibilidade de qualquer juiz ou tribunal, observadas as regras de 

competência, realizar o controle de constitucionalidade. 

 

Fonte: 

http://www.normaslegais.com.br/guia/clientes/controle-judicial-constitucionalidade.htm 

 

http://www.normaslegais.com.br/guia/clientes/controle-judicial-constitucionalidade.htm
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 PARECER FINAL: Gabarito inalterado 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

PROVA:  ESPECÍFICO - AGENTE DE CONTROLE INTERNO 
QUESTÃO: 27 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  

Conforme material didático sobre o tema, link abaixo, (páginas 7 e 8), o controle judicial analisa      exclusivamente 

controle de legalidade, não sendo permitido que se faça juízo de mérito sobre os atos administrativos. 

 

Portanto a afirmação II não é verdadeira. 

 

Fonte: 

https://s3.amazonaws.com/ead_casa/ead_casa/ead_casa/CursoSecaoItem/3587-controle-da-administracao-
publica-tatiana-marcello.pdf 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

PROVA:  ESPECÍFICO - AGENTE DE CONTROLE INTERNO 
QUESTÃO: 35 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  

Conforme material didático sobre o tema, link abaixo, (páginas 10 e 11), segue a justificariva para o gabarito da 

questão, onde é caracterizada a espécie tributária, Contribuições: 

 

Contribuições: tributo cobrado para financiamento da área social (previdência social, assistência social, educação e 

cultura), intervenção no domínio econômico e interesse de categoria profissional (art. 149 da CF\88). Tem como 

característica a destinação da arrecadação para determinada atividade prestada por entidade estatal ou  

paraestatal. Daí uma característica identificada por alguns doutrinadores, que é parafiscalidade. Em regra o 

tributo é cobrado pela mesma pessoa jurídica que detém a competência para sua instituição. Porém, é possível a 

delegação da capacidade tributária. Nestes casos o detentor da competência tributária, delega, através de lei, a uma 

terceira pessoa o poder de cobrar, fiscalizar e arrecadar o tributo, ficando esta com o produto da arrecadação. Um 

exemplo clássico da parafiscalidade era o da cobrança da contribuição previdenciária efetuada pela Autarquia 

Previdenciária (INSS). Atualmente a capacidade tributária desta contribuição voltou para a União Federal. Podemos 

citar como exemplos as contribuições de interesse de categoria profissional (OAB, CRM, CRF, CREA etc.). 

A doutrina apresenta outras designações para este tributo como Contribuições Sociais Gerais (Vittorio Cassone) 

ou Contribuições Especiais (Ricardo Lobo Torres). 

 

Fonte: https://www.jurisite.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2017/03/direito_tributario.pdf 
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