
SEPROD 
SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
 

1 

 

ATA DE JULGAMENTO DE RECURSOS 

CONTRA O GABARITO PARCIAL DE TODOS OS CARGOS 
  

O setor de provas e avaliação da SEPROD reuniu-se junto com a equipe de professores, para 

analisar os recursos administrativos dos candidatos, opostos tempestivamente contra a publicação 

do gabarito parcial, proferindo os seguintes julgamentos e esclarecimentos de questões: 

 

Banca Examinadora do Concurso Publico. 
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RESPOSTA AOS RECURSOS DO CONCURSO PÚBLICO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CÍCERO DANTAS 

 
 
A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 
Questão 03 
Resposta: INDEFERIDO 
 
A citação não mostra dualidade, mas três momentos históricos diferentes que coexistem no mesmo 
país. O que torna a alternativa II incorreta, conforme o gabarito apresentado. 
 
Questão 10 
Resposta: INDEFERIDO 
 
Observar a forma “Que você seja aprovado é a minha vontade” ou “essa é minha vontade”. Observa-
se que o pronome “essa” exerce a função de sujeito. Outra possibilidade é colocar o sujeito no plural. 
Deve-se observar que só ocorre alteração no verbo quando o sujeito está no plural, o que não é 
possível com a expressão “minha vontade”, validando o gabarito apresentado. 
 
Questão 11 
Resposta: DEFERIDO 
QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 12 
Resposta: INDEFERIDO 
 
A charge deixa evidente que o grupo em questão sente-se derrotado pelo fato de um homem negro 
ser presidente da América. Fato este que contraria os interesses da maioria branca e historicamente 
racista organizada através de instituições como a representada na imagem. O conteúdo da charge é de 
conhecimentos gerais, inclusive por ser fonte de pesquisas e estudos de autores de relevância para os 
estudos da língua portuguesa como Monteiro Lobato. 
  



SEPROD 
SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
 

3 

 
CARGO: MOTORISTA 
 

 
QUESTÃO 25 
Resposta: INDEFERIDO 
 
A questão foi mau interpretada. O enunciado pede para que se assinale a opção errada, e nesse 
caso é a de letra “D”. Segundo o Código de Transito Brasileiro, o trânsito de veículos sobre passeios, 
calçadas e nos acostamentos, só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou 
áreas especiais de estacionamento; 
 
QUESTÃO 30 
DEFERIDO  
GABARITO ALTERADO PARA LETRA “B” 
 
QUESTÃO 32 
INDEFERIDO 
 
Segundo o Código de Transito Brasileiro, em seu artigo Art. 105, o encosto de cabeça, é obrigatório 
para todos os tipos de veículos automotores, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN. Dessa 
forma a opção “D”, está incorreta. 
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CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 

 
QUESTÃO 28 
Resposta: INDEFERIDO 
 
 O recorrente pode consultar no próprio site da Microsoft q função da tecla de atalho F4 
(http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/teclas-de-atalho-e-de-funcoes-do-excel-
HP010073848.aspx) 
 
 
 
 


